
 

 

PREFEITURA DE CONTAGEM 

 

 

PORTARIA CGM nº 003, de 10 de abril de 2019. 

 

Estabelece os procedimentos para avaliação de 

empresas que adotam voluntariamente 

programas de integridade  

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o quanto na Lei 12.846, de 01/08/2013 e Decreto nº 619, de 

14/08/2018.  

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A elaboração e avaliação das ações de integridade das empresas observarão os 

procedimentos dispostos nesta Portaria e serão realizados pelo Núcleo de Transparência e 

Prevenção à Corrupção - NTPC. 

 

§1º Entende-se por programa de integridade o conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, disponibilização de canais de denúncia de irregularidades, na 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, e também ações e diretrizes com objetivo 

de detectar, prevenir e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra 

a administração pública municipal. 

 

§2º A avaliação dos programas de integridade se aplica às empresas de Grande e Médio porte, 

bem como as Micro e Pequenas Empresas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

§3º Todas as comunicações a serem realizadas entre as empresas e a Controladoria Geral do 

Município – CGM no processo de certificação que trata essa portaria, realizar-se-ão através 

de e-mail e notificações em plataforma eletrônica. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E CRITÉRIOS 

 

Art. 2º O processo para avaliação do programa de integridade terá as seguintes fases: 
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§1º Inscrição mediante acesso ao formulário eletrônico, por parte da empresa, disponível no 

Portal da Prefeitura de Contagem, no período de 15 de abril a 04 de outubro, sendo que não 

será cobrado das empresas qualquer valor para inscrição ou avaliação. 

 

§2º Preenchimento dos questionários com a respectiva documentação comprobatória a ser 

encaminhada pela empresa participante, o qual compreende: 

 

I – Comprovar os requisitos de admissibilidade para inscrição 

a. Não constar do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ou do Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública – 

CADIMP  

▪ Para comprovar tal requisito devem ser encaminhados documentos ou 

prints das telas de consulta. 

 

b. Certidões que comprovem a regularidade fiscal no âmbito federal, estadual e 

municipal, quais sejam:  

▪ Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pelas receitas Estadual e Municipal; 

• Municipal e Estadual em relação ao local do estabelecimento e 

local da certificação (Contagem) 

▪ Certificado de Regularidade do FGTS 

▪ Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho. 

▪ Cadastro CNPJ - Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral, em consonância com a Instrução Normativa RFB nº 1.634, 

de 06 de maio de 2016. 

 

c. Informações da empresa, contendo: 

▪ Especificar o Porte (Ex: Qualificação como ME, EPP ou MEI) 

▪ Setores de mercado que atua (Ex: limpeza, construção, fornecimento 

de merenda, desenvolvimento de softwares, etc) 

▪ Estrutura Organizacional 

• Ex: Sócios, Administradores, Gerências, etc.  

▪ Representante da empresa 

• Telefone 

• E-mail  

▪ Quantidade de funcionários 

• Cotas para PNE (Pessoa com necessidades especiais), Lei 

8213/91 (se aplica para empresas com 100 ou mais 

funcionários), conforme os percentuais abaixo: 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73658
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73658
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- de 100 até 200 empregados – 2% 

- de 201 até 500 empregados – 3% 

- de 501 até 1.000 empregados – 4% 

- mais de 1.000 empregados - 5% 

 

• Cotas para Menor Aprendiz (Lei nº.10.097/2000) – Estabelece 

que todas as empresas de médio e grande porte, com no mínimo 

7 funcionários, estão obrigadas a contratarem adolescentes e 

jovens entre 14 e 24 anos 
 

- O percentual de cotas de aprendizes está fixado entre 5% 

(mínimo) e 15% (máximo) por estabelecimento, sendo o 

cálculo realizado sobre o total de empregados que exercem 

funções com demandas de capacitação profissional 

- Para as micro e pequenas empresas, incluindo as optantes 

pelo Simples Nacional, a contratação de menores aprendizes é 

facultativa. 

 

d. Informações sobre a área/ pessoa responsável pelo programa de Integridade ou 

ações de conduta ética da empresa 

▪ Especificar a área ou pessoa  

• Ex: Diretoria de Governança 

• Ex: Fulano de Tal 

• A quem se vincula - Explicar a quem se subordina 

• Principais atribuições 

• Contatos - Telefone e e-mail 

 

II – Comprovar os Critérios Objetivos do Programa de Integridade, vide Anexo I 

 

III – Responder ao Questionário de Avaliação do Ambiente de Integridade, vide Anexo II 

 

§3º As respostas devem ser diretas, objetivas e comprovadas documentalmente, sendo que os 

exemplos de documentos indicados para comprovação das respostas tem caráter meramente 

exemplificativo, portanto, a empresa pode anexar o documento que entender necessário para 

comprovar suas respostas. 

 

§4º A empresa participante deverá proceder a validação e encaminhamento da inscrição, 

mediante Declaração de Veracidade das Informações prestadas, na qual atesta a autenticidade 

e atualização de todas informações prestadas e documentos enviados à Controladoria Geral. 

 

https://www.artdatacontabil.com.br/blog-leitura/tire-todas-as-duvidas-sobre-o-regime-simples-nacional
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§5º Análise da inscrição, requisitos e atribuição de pontuação será realizada pela Auditoria 

Geral do Município, com elaboração de relatório respectivo.   

 

§6º Com a divulgação do resultado por parte da CGM e caso aprovada, a empresa recebe o 

certificado e o direito de usar o selo de integridade. 

 

Art. 3º A pontuação será atribuída da seguinte forma: 

 

I – Critérios Objetivos do Programa de Integridade - 40 pontos, divididos da seguinte 

forma: 

a. Código de ética e conduta – até 20 pontos 

b. Canal de comunicação para recebimento de denúncias – até 20 pontos 

II - Respostas ao questionário de Avaliação do Ambiente de Integridade – 60, divididos 

da seguinte forma:  

a. Comprometimento com práticas de Integridade – 25 (vinte e cinco) pontos; 

b.  Procedimentos e Monitoramento – 15 (quinze) pontos; 

c.  Comunicação e Treinamento – 10 (dez) pontos;  

d.  Responsabilidade Social – 10 (dez) pontos. 

 

§1º Receberá o selo de integridade de Contagem a empresa que obtiver pontuação igual ou 

superior a 75 (setenta e cinco) pontos e que não tenham obtido nota zero em nenhuma das 

áreas do questionário (item II acima). 

 

§2º As microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e MEIs (Micro 

Empreendedor Individual) também podem implantar programas de integridade adaptados às 

suas realidades, sendo que para elas, receberá o selo de integridade de Contagem a empresa 

que obtiver pontuação igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) pontos e que não tenham obtido 

nota zero em mais de uma área do questionário (item II acima). 

 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

Art. 4º avaliação da CGM será realizada em até 45 dias após o período de encerramento das 

inscrições, mediante avaliação específica de cada empresa com relatório resumido e 

conclusivo acerca da pontuação obtida. 

 

Parágrafo Único: O relatório de que trata o caput será encaminhado ao representante da 

empresa, sendo que em caso de não aprovação, poderá apresentar recurso, no prazo de 05 dias 

corridos, encaminhado ao Controlador Geral do Município, observando que:  
 



 

 

PREFEITURA DE CONTAGEM 

 

 

I - Serão admitidos apenas os recursos que tenham por objeto: 

a - pedido de esclarecimento sobre omissões e contradições; 

b - correção de erros materiais contidos no relatório de avaliação; 

c – mensuração de resultados por item (critérios objetivos, art. 3º, I, a, b).  
 

II - Na fase de recursos não caberá a apresentação de novos documentos. 
 

III - O recurso será analisado pelo Controlador Geral no prazo de 10 dias corridos.  

 

Art. 5º A certificação das empresas aprovadas será feita mediante comunicação do Núcleo de 

Transparência e Prevenção à Corrupção, com termo de autorização para utilização do selo de 

integridade, vide Anexo III. 

 

§1º A CGM poderá divulgar a relação das empresas aprovadas na avaliação do programa de 

integridade, bem como as respectivas logomarcas, com finalidade institucional e de 

divulgação de práticas de controle, inclusive nos canais midiáticos e redes sociais.  

§2º As informações e os documentos enviados pela empresa, assim como os relatórios 

resultantes da análise feita pela AGM, não serão divulgados a terceiros, salvo com a 

autorização expressa da empresa. 

§3º Não serão divulgados os nomes das empresas participantes que não conseguirem obter a 

pontuação necessária para certificação. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga os dispositivos em 

contrário, em especial a Portaria CGM nº 003, de 15 de agosto de 2018.  

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de abril de 2019. 

 

WEBER DIAS OLIVEIRA 

Controlador Geral 

 

Fases do processo para obtenção do Selo 
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ANEXO I - Critérios de Avaliação do Programa e Pontuação 

Critérios Objetivos (comprovação deve ser anexada) 

 

 

1.0 Possuir Código de Ética ou documento equivalente; - até 20 pontos 

O Código de ética é um documento que estabelece as diretrizes e regras para os funcionários 

e dirigentes (geralmente conhecido como Código de Ética ou Código de Conduta). Para 

comprovação do item, a empresa deverá fornecer cópia (escaneada) do Código de 

Ética/Conduta e mencionar, de forma resumida, os principais temas abordados no documento. 

 

O código de ética/conduta não tem padrão fixo, sendo que para esta avaliação deve conter, no 

mínimo (pode ser de forma esparsa): 

• Valores, princípios ou pilares fundamentais;  

• Políticas, normas e regras de conduta e controles internos destinados a evitar situações 

propensas ao oferecimento ou pagamento de propina, corrupção e a prática de fraude (Lei 

anticorrupção 12.846/2013);  

• Padrões de conduta, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os 

empregados e administradores;  

 

2.0 Possuir um canal de comunicação e recebimento de denúncias (Ouvidoria, e-mail, 

site, telefone, 0800, SAC, etc.); - até 20 pontos 

O Canal de comunicação que a empresa disponibiliza para comunicação com o cliente e a 

realização de denúncias de irregularidades por parte de funcionários, fornecedores, 

prestadores de serviço e público externo. Uma empresa que possui ações ou Programa de 

Integridade deve contar com canais que permitam o recebimento de denúncias, aumentando, 

assim, as possibilidades de ter ciência sobre irregularidades. 

 

Recomenda-se que a empresa descreva cada um dos canais de denúncia existentes, as formas 

como podem ser acessados e de que modo é feita a divulgação de sua existência para cada 

público, incluindo os funcionários da empresa, intermediários, fornecedores, prestadores de 

serviço e público externo.  

 

Também podem ser anexados print screens de telas da intranet e outros sistemas internos, 

cópias de informes e de material de divulgação que façam referência aos canais, link para 

acesso, caso sejam on line, etc. 

 

Será avaliada na pontuação a quantidade de canais disponíveis, bem como a efetividade da 

divulgação dos canais.  
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ANEXO II - Questionário de avaliação do ambiente de integridade 

I – Comprometimento com práticas de Integridade - 25 (vinte e cinco) pontos;  

I.1 A empresa adota medidas em relação ao comprometimento com a ética e integridade para 

combate à corrupção e à fraude em licitações, contratos e licenças? (10 pontos) 

 

 
 
Exemplos de comprovação:  

• Atas de reuniões entre membros da alta direção e funcionários estabelecendo regras e medidas 

para combate à corrupção e à fraude em licitações, contratos e licenças 

• Mapeamento de situações ou fatores que possam facilitar, camuflar ou contribuir para prática 

de atos lesivos contra a administração pública e implementação de controles internos/auditoria 

para prevenir a ocorrência de fraude e corrupção no âmbito destes processos, descrevendo-os 

• Orientações formais aos funcionários que participam dos processos de compras e licitações 

com o poder público de modo a proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou 

organização que atue em nome, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido 

qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer 

agente público 

• Políticas específicas ou normas internas para prevenir atos lesivos em licitações e contratos e 

formas de relacionamento com o setor público com objetivo de mitigar riscos relacionados à 

participação em licitações e contratos administrativos; ao pagamento de tributos; à obtenção 

de licenças, autorizações e permissões; a situações de fiscalização ou regulação; à contratação 

de atuais e ex-agentes públicos, entre outros 

• Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade 

 

I.2 A empresa orienta seus funcionários nas relações com o poder público nas fases que 

antecedem as licitações, em especial para não emitir orçamentos com preços acima do 

mercado para o setor público (superfaturamento)? (05 pontos) 

 

 
 
Exemplos de comprovação:  

 

• Há regras ou orientações formais quanto ao formular uma proposta para participar de licitação, 

por exemplo, a definição do preço deve seguir rigorosamente parâmetros técnicos pré-

estabelecidos, condizentes com os preços praticados pela empresa em situações semelhantes 

• Orientações formais aos funcionários para evitar a discricionariedade na estipulação do preço 

evitando que o processo seja influenciado por combinação com concorrentes, criação de jogo 

de planilhas, etc. 
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• A empresa orienta a não fornecer orçamentos de itens diversos de sua atividade comercial 

apenas para compor processos de compras 

 

I.3 A empresa possui regras e orientações sobre reuniões, oferecimento de brindes, presentes 

e quaisquer outros benefícios a agentes públicos? (05 pontos) 
 

 
 
Exemplos de comprovação:  

• Documento apresentado aos funcionários informando sobre regras sobre o valor de brindes 

que agentes públicos podem receber (ex. Decreto Municipal de Contagemº015/2005). Além 

disso, o oferecimento de presente ou custeio de viagens não pode ser utilizado para ocultar o 

pagamento de vantagens indevidas e a política de integridade da empresa deve ser adequada 

para prevenir esse tipo de situação 

• Orientação formal sobre o oferecimento de brindes, presentes e hospitalidade, que não pode 

estar atrelado à intenção de obter ganhos indevidos para a empresa, de recompensar alguém 

por um negócio obtido ou caracterizar troca de favores ou benefícios, seja de forma implícita 

ou explícita 

• Regras e orientações voltadas a realização de reuniões com servidores ou empregados públicos 

(especificar se a empresa possui controle da agenda de reuniões com agentes públicos) 
 

I.4 A empresa possui regras e orientações sobre contratação e atuação de funcionário que tem 

parentesco com agentes públicos que trabalham com as contratações e licenças? (05 pontos) 
 

 
 
Exemplos de comprovação:  
 

• Procedimentos e regras para realizar a contratação de terceiros, de modo a averiguar se a 

pessoa física ou jurídica possui histórico de envolvimento em atos lesivos contra a 

administração pública (consultas a bancos de dados governamentais, como o CEIS, o CNEP e 

o CEPIM). 

• Possuir regras para evitar o nepotismo (ex. Decreto Municipal de Contagem nº 19/2017), bem 

como orientações sobre a contratação (permanente ou eventual) de atuais e ex-servidores ou 

empregados públicos 

• Regras para representação da empresa (prepostos, procuração, solicitação de serviços em 

órgão público, etc) 

• Regras e orientações sobre a atuação de diretores, funcionários e colaboradores que tenham 

parentesco com agentes públicos com poder decisório no âmbito de negócios e operações com 

órgãos e entidades do governo  
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II – Procedimentos e monitoramento – 15 (quinze) pontos; 

 

II.I A empresa realiza mapeamento e análise periódica de riscos, bem como realiza adaptações 

necessárias no programa de integridade? (10 pontos) 
 

 
 
Exemplos de comprovação:  
 

• Matriz de riscos, laudos e relatórios produzidos pela própria empresa ou por terceiros 

contratados para essa finalidade;  

• Documento de avaliação dos riscos inerentes às interações com a Administração Pública e 

com os parceiros de negócios;  

• Documentos internos que demonstrem a aplicação dos resultados da análise de riscos à 

determinada atividade da empresa. 

• Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas 

e a tempestiva remediação dos danos gerados 

• Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na 

prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei no 

12.846/2013 

• Há processos de definição e quantificação de limites e alçadas 

• Possuir seus principais processos mapeados 

 

II.2 A empresa possui controles que objetivem a pronta elaboração e confiabilidade de 

demonstrações financeiros? (05 pontos) 
 

 
 
Exemplos de comprovação:  
 

• Relatórios de auditorias, contabilidade e controles internos que assegurem a pronta elaboração 

e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica 

• A existência de medidas que visem identificar “red flags”, tais como receitas e despesas fora 

do padrão 

• Possuir registros contábeis que reflitam as transações da pessoa jurídica 

• Possuir certificação de norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 ou ISO 45001 

 

 

https://certificacaoiso.com.br/iso-9001/
https://certificacaoiso.com.br/iso-14001/
https://certificacaoiso.com.br/iso-45001-o-que-tem-de-novo/
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III - Capacitação e Treinamento – 10 (dez) pontos; 

  

III.1 É realizado algum tipo de capacitação ou treinamento para os funcionários e dirigentes 

sobre os temas de ética, compliance e integridade?  
 

 
 

• Plano de capacitação com o objetivo de treinar as pessoas sobre o conteúdo e os aspectos 

práticos das orientações e das políticas de integridade e Lei nº 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção)  

• Lista de presença, fotos, matérias, registros dos eventos e capacitações com essa temática, eis 

que as regras não terão efetividade se as pessoas não souberem como e quando aplicá-las  

• Contratação de terceiros para realização de eventos, palestras ou workshops sobre Integridade, 

ou liberação de funcionários para participação em eventos com essa temática 

 

IV – Responsabilidade Social – 10 (dez) pontos; 

 

IV.1 A empresa adota alguma prática em relação as ações de responsabilidade social, no 

corrente ano? 

 

 
 

Exemplos:  

• Ajuda ou mantém alguma entidade/fundação  

• Realiza palestras e eventos com a comunidade sobre temas relacionados a saúde, direitos 

fundamentais, ética e integridade 

• Atua na mobilização pela igualdade de gêneros, campanha do agasalho, respeito à diversidade, 

inclusão no mercado de trabalho (deficientes, menor aprendiz, estagiários)  

• Adota boas práticas a ações concretas em relação ao meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável (coleta seletiva, reciclagem, consumo sustentável de água e materiais descartáveis, 

etc.) 
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ANEXO III - termo de autorização para utilização do selo de integridade 

 

A Controladoria Geral do Município de Contagem – CGM certifica que procedeu a análise do 

programa de integridade da empresa 

__________________________________________________(qualificação completa), nos 

termos do Decreto nº 619/2018, tendo esta obtido ao final do processo a nota ____, que a 

habilita a utilizar o selo de integridade. 

 

O prazo desta utilização é de 12 meses a contar da data de assinatura deste termo, sendo que 

ao final deste prazo todos seus efeitos se extinguem de plano, independente de notificação. 

 

É vedada a extensão do uso do selo para grupo econômico ou para empresas que compõem 

um mesmo consórcio, salvo se todas as empresas do grupo tenham sido aprovadas e 

certificadas.  

 

A presente autorização será revogada por ato unilateral e motivado do Controlador Geral e do 

Núcleo de Transparência e Prevenção a Corrupção, caso a empresa: seja inserida em cadastros 

de empresas inidôneas ou impedidas/suspensas de contratar e licitar com a administração; 

incorra em processos administrativos sancionadores ou de responsabilização; judiciais; atos 

ilícitos contra a Administração Pública, apurados em denúncias ou auditorias que possam 

aferir, ainda que de forma indiciária, a quebra do compromisso da empresa com a ética, a 

integridade e o combate a atos de fraude e corrupção. 

 

 

Local, Data 

 

 

 

 

Assinatura da empresa                                 Assinatura do Controlador 
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